
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 

 

PROCES VERBAL 

 
            ~ncheiat ast\zi, 19.07.2018, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului 
local. 
              La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, domnul Secretar C.j. Ion }u]u, 
Ciprian Iovoaea-inspector superior, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], 
reprezentan]ii presei. 
            {edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.484 din data de 
13.07.2018. 
Domnul Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri 
sunt prezen]i 16. Absenteaz\ domnii consilieri Apopei Vasile, Iliescu Constantin [i 
Rucs\ndescu Ion.  
           Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian. 
            Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare din 04.07.2018 [i se voteaz\ 
`n unanimitate ,,pentru’’. 
Ordinea de zi : 
             1.   Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
august 2018. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Insp. Manoliu Cătălin - Ioan 

             2. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a 
unor suprafeţe de teren situate în intravilanul oraşului Tîrgu Neamţ, conform art.36 din 
Legea nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare. 

             Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Ing. Dorneanu Margareta 

             3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de parteneriat  încheiat 
între Poliţia Locală a oraşului Tîrgu Neamţ şi Spitalul orăşenesc “Sfântul Dimitrie” 
Tîrgu Neamţ. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Insp. Iovoaea Ciprian 
                4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei 

unui imobil (teren) aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ. 
                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Insp. State Geanina 
   5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional nr.2 la 

Contractul de concesiune nr.41/21.04.2008 (H.C.L. nr.34/18.04.2008). 
                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Insp. State Geanina 
                6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr.256 

din 17.12.2015 privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi utilizare a locurilor de 
parcare în parcările de reşedinţă din oraşul Tîrgu Neamţ. 



                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Ing. Cojocariu Nicolae Cezar 
                7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr.2: 

„Regulamentul privind funcţionarea parcărilor cu plată, respectiv de amenajare, 
organizare  şi  exploatare a parcărilor cu plată din oraşul Tîrgu Neamţ”, la H.C.L. 
nr.116 din 31.05.2018. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Ing. Cojocariu Nicolae Cezar 
                8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr.1 la H.C.L. nr.21 

din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 
al oraşului Tîrgu Neamţ. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 

             9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Contractul 
Colectiv de Muncă nr.126/21.07.2016 din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a 
oraşului Tîrgu Neamţ. 

                 Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                    Prezintă: C.j. Huţanu Alina         
 
Not\ de propuneri suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re privind preluarea în administrarea Consiliului Local al 
orasului Tîrgu Neamţ si înregistrarea în contabilitate a unor bunuri imobile, 
proprietate privată a statului.  
    Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
             Prezinta: Director executiv adj. ec.Tanasă Carmen 

2.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 
2018.  
    Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
             Prezinta: Director executiv adj. ec.T\nasă Carmen 

3. Proiect de hot\r^re privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 52 mp 
teren, aparţinând domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ, către DELGAZ - GRID 
S.A.(fost E-ON Distribuţie România S.A.).  
    Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
             Prezinta: Insp. State Geanina  

 
II. Diverse, întrebări si interpelări: 
Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ordinea de zi. 

     Ia cuv^ntul domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian care conduce lucr\rile [edin]ei de 
Consiliu local. 
     Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
             1.   Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
august 2018. 
         Domnul Secretar-aviz favorabil, pentru domnul consilier Bistricianu Ciprian 
          Comisia nr.1 –aviz favorabil 
          Comisia nr.2 –aviz favorabil 
          Comisia nr.3 –aviz favorabil 



   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
             2. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a 
unor suprafeţe de teren situate în intravilanul oraşului Tîrgu Neamţ, conform art.36 din 
Legea nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare. 

         Domnul Secretar- aviz favorabil 
          Comisia nr.1 –aviz favorabil 
          Comisia nr.2 –aviz favorabil 
          Comisia nr.3 –aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
             3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de parteneriat  încheiat 
între Poliţia Locală a oraşului Tîrgu Neamţ şi Spitalul orăşenesc “Sfântul Dimitrie” 
Tîrgu Neamţ. 
         Domnul Secretar- aviz favorabil 
          Comisia nr.1 –aviz favorabil 
          Comisia nr.2 –aviz favorabil 
          Comisia nr.3 –aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

                4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei 
unui imobil (teren) aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ. 
         Domnul Secretar- aviz favorabil 
          Comisia nr.1 –aviz favorabil 
          Comisia nr.2 –aviz favorabil 
          Comisia nr.3 –aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
               5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional nr.2 la 
Contractul de concesiune nr.41/21.04.2008 (H.C.L. nr.34/18.04.2008). 
         Domnul Secretar- aviz favorabil 
          Comisia nr.1 –aviz favorabil 
          Comisia nr.2 –aviz favorabil 
          Comisia nr.3 –aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

                  6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr.256 
din 17.12.2015 privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi utilizare a locurilor de 
parcare în parcările de reşedinţă din oraşul Tîrgu Neamţ. 
         Domnul Secretar- aviz favorabil 
          Comisia nr.1 –aviz favorabil 
          Comisia nr.2 –aviz favorabil 
          Comisia nr.3 –aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 



                7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr.2: 
„Regulamentul privind funcţionarea parcărilor cu plată, respectiv de amenajare, 
organizare şi exploatare a parcărilor cu plată din oraşul Tîrgu Neamţ”, la H.C.L. 
nr.116 din 31.05.2018. 
         Domnul Secretar- aviz favorabil 
          Comisia nr.1 –aviz favorabil 
          Comisia nr.2 –aviz favorabil 
          Comisia nr.3 –aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

                8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr.1 la H.C.L. nr.21 
din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 
al oraşului Tîrgu Neamţ. 
         Domnul Secretar- aviz favorabil 
          Comisia nr.1 –aviz favorabil 
          Comisia nr.2 –aviz favorabil 
          Comisia nr.3 –aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
            9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Contractul 
Colectiv de Muncă nr.126/21.07.2016 din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a 
oraşului Tîrgu Neamţ. 
         Domnul Secretar- aviz favorabil 
          Comisia nr.1 –aviz favorabil 
          Comisia nr.2 –aviz favorabil 
          Comisia nr.3 –aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind preluarea în administrarea Consiliului Local al 

orasului Tîrgu Neamţ si înregistrarea în contabilitate a unor bunuri imobile, 
proprietate privată a statului.  
         Domnul Secretar- aviz favorabil 
          Comisia nr.1 –aviz favorabil 
          Comisia nr.2 –aviz favorabil 
          Comisia nr.3 –aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
          2.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 
2018.  
         Domnul Secretar- aviz favorabil 
          Comisia nr.1 –aviz favorabil 
          Comisia nr.2 –aviz favorabil 
          Comisia nr.3 –aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 



           3.  Proiect de hot\r^re privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 52 mp 
teren, aparţinând domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ, către DELGAZ - GRID 
S.A.(fost E-ON Distribuţie România S.A.).  
         Domnul Secretar- aviz favorabil 
          Comisia nr.1 –aviz favorabil 
          Comisia nr.2 –aviz favorabil 
          Comisia nr.3 –aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
II. Diverse, întrebări si interpelări: 
   Doamna consilier Ciorsac Elena: M^ine, comisia nr.3 va depune o solicitare scris\ c\tre 
Direc]ia de Asisten]\ Social\, cu mai multe puncte, prin care va solicita o eviden]\ cu 
num\rul persoanelor care primesc ajutor social, num\rul de copii de etnie rrom\ care sunt 
sprijini]i [i consilia]i pentru [colarizare, num\rul de p\rin]i rromi care sunt consilia]i pentru 
con[tientizarea luptei `mpotriva exploat\rii minorilor dar [i a programelor [i a strategiilor 
proprii pentru 2017-2020, strategie aprobat\ prin HCL nr.15/31.01.2017. 
   Propunem dispunerea urgent\ de afi[aje cu sloganul [i imagini `mpotriva cer[etoriei [i 
implementarea unor proiecte care s\ vin\ `n sprijinul persoanelor defavorizate, nu numai a 
rromilor. 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: La intersec]ia str\zii Mo[ Ion Roat\ cu strada 
M\r\[e[ti este acel canal peste care nu este nimic.Este un pericol acolo [i trebuie rezolvat. 
   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Pe strada R`ndunicii ar trebui pus ni[te balast 
acolo. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Se face o construc]ie l^ng\ Reiffeisen Bank, despre ce 
este vorba? 
   Domnul Primar: Acolo va fi covrig\ria Petru. 
~n continuare, domnul Primar prezint\ raportul Cur]ii de Conturi, primit `n luna iunie, 
`mpreun\ cu Decizia nr.21/2018. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Nu numai domnul Primar pune semn\tura pe 
documente, este vorba [i de [efii de servicii [i compartimente. La o viitoare evaluare ar 
trebui s\ se ]in\ cont [i de lucrul acesta.S\ nu vedem numai fb-uri.Avem proceduri, 
regulamente, pe care trebuie s\ le respect\m. 
   Domnul Primar: O mare problem\ o avem la compartimentul juridic.A[tept\m s\ vedem ce 
se `nt^mpl\ [i cu codul administrativ. Vom vedea [i cu organigrama. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Eu [tiu c\ refuzul de a semna un document trebuie 
motivat. 
   Domnul Primar:Evaluarea se va face prin test scris [i va fi organizat\ de c\tre Prefectur\ 
[i ANFP. Vor fi [i reprezentan]i ai Prim\riei [i Consiliu local.O s\ fie o chestiune bun\. 
   Domnul consilier Dron Vasile: Am auzit din pres\ c\ s-a redeschis procesul cu ima[ul, cu 
domnul Arn\utu.Se solicit\ anularea HCL.Prim\ria a fost citat\ ca parte? 
   Domnul Secretar:Am primit ac]iunea din partea ANI.Nu se solicit\ anularea HCL-urilor. 
Se solicit\ ca instan]a s\ constate nulitatea celor trei contracte de dare `n administrare 
gratuit\.~n momentul `n care Primarul este `n stare de incompatibilitate, constatat\ 
definitiv,toate actele semnate de aceast\ persoan\ trebuie reziliate, ori s\ se constate 
nulitatea lor de c\tre instan]a de judecat\.O s\ r\spundem instan]ei c\, cererea a r\mas f\r\ 
obiect, deoarece aceste contracte au fost reziliate din anul 2013. 



   Domnul consilier Dron Vasile: Asocia]iei cresc\torilor de animale care au beneficiat de 
acele terenuri i se va stabili ceva de plat\? 
   Domnul Secretar:Putem formula o cerere. Banii intr\ la bugetul local. 
   Domnul consilier Onu Gic\: Observ din raport  c\ majoritatea diferen]elor sunt la lucr\rile 
de construc]ii. 
    Domnul consilier Timi[escu Ovidiu: {coala de la Humule[ti c^nd se va termina? 
   Domnul Primar: |[tia sunt constructorii no[tri. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Chiar nu putem lua m\suri `mpotriva lor? 
   Domnul Primar:Penalit\]i [i rezilierea contractului.La [coala din Humule[ti avem c^teva 
lucr\ri suplimentare care nu au fost trecute `n proiect.Proiectantul n-a [tiut c\ trebuie pus 
parchet [i anveloparea cl\dirii.Acum am venit cu un contract al prim\riei dar momentat nu 
avem de unde s\ achit\m acea sum\.Constructorul spune c\ nu poate s\ termine lucrarea pe 
PNDL pentru c\ nu are parchet pe jos. 
   Domnul consilier Gai]\ Dumitru: Noua lege a achizi]iilor este foarte bun\ pentru c\ nu va 
fi elementul principal pre]ul cel mai sc\zut. 
   Va fi transmis domnului Zamfir Virginel r\spunsul la adresa nr.9553/05.07.2018,conform 
discu]iilor, r\spuns care a fost `nregistrat cu nr.9553/19.07.2018. 
   S-a luat act de faptul c\ domnul Irimia Stelian a restituit r\spunsul `nregistrat cu 
nr.6897/11.06.2018 la adresele precizate `n acest r\spuns. 
    Domnul pre[edinte declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei. 
     Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
     Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n urm\toarea [edin]\ a Consiliului 
local.                                                 

 

 
Pre[edinte de [edin]\, 

  Consilier, B^rsan Valeriu Ciprian 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

               Secretar,                                                                                         ~ntocmit, 
               C.j. Ion }u]u                Inspector superior 
                                                                                                                             Ciprian Iovoaea                                                                                  

 


